


Quattroporte Trofeo

Quattroporte. 
Ikona włoskiej elegancji.
W 1963 r. Maserati wykonało śmiały krok prezentując pierwszy na świecie luksusowy 
sedan sportowy. Inżynierowie rozpoczęli od mocarnego silnika sportowego V8, który 
połączyli z piękną konstrukcją luksusowego sedana, by z dumą zaprezentować światu 
efekt swoich wysiłków. W ten sposób na świat przyszedł pierwszy Quattroporte.

Model Quattroporte zaspokajał szczególne potrzeby ekskluzywnej grupy wymagających 
kierowców.
W tym Maserati wszyscy  mogą być otoczeni przestronnym komfortem i zapierającym 
dech w piersiach włoskim stylem – przy dużych prędkościach.
Dziś idea Quattroporte pozostaje taka sama.

W ramach nowego katalogu Quattroporte 2022 przedstawiono trzy nowe, ekskluzywne 
wykończenia: GT, Modena i Trofeo.

Wykończenie GT z elegancją podkreśla pierwotną filozofię grand touringu Maserati oraz 
utożsamia miejski i współczesny charakter marki. Eleganckie szczegóły tego nowego 
wykończenia stworzono dla tych kierowców Quattroporte, którzy pragną czegoś jeszcze 
bardziej ekskluzywnego.

Jeśli chodzi o karoserię, w trzech nowych wykończeniach zaprezentowane jest nowe 
logo Maserati na masce oraz nowy emblemat odpowiadający każdemu wariantowi 
wykończenia, umiejscowiony tuż ponad trzema kultowymi wlotami powietrza po bokach.
Z tyłu tradycyjne logo Saetta zostało zmienione na nowe logo trójzębu na słupku C, 
natomiast na klapie bagażnika widnieje nowe logo tekstowe Maserati.
Jeśli chodzi o wnętrze, długi rozstaw osi modelu Quattroporte zapewnia przestronny, 
elegancko wykonany kokpit. Zadbano o każdy komfort i wygodę, od ręcznie szytej włoskiej 
skóry naturalnej Pieno Fiore po najnowocześniejsze systemy wspomagania jazdy. Ekran 
HD 10,1” z systemem multimedialnym Maserati Intelligent Assistant (MIA) sprawia, że 
wrażenia podczas jazdy Quattroporte są jeszcze bardziej intuicyjne i angażujące. 

Maserati dalej kształtuje przyszłość luksusowych aut turystycznych, jednak doskonałe 
osiągi i śmiałe usprawnienia naszych flagowych samochodów pozostaną na zawsze.



Quattroporte Modena



Quattroporte Trofeo

Maksymalny moment obrotowy

Obroty silnika przy maks. momencie 
obrotowym

OSIĄGI

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie (0–100 km/h)

Droga hamowania (100–0 km/h)

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

Emisja CO
2
 (cykl niski)

Zużycie paliwa (cykl niski)

Emisja CO
2
 (cykl średni)

Zużycie paliwa (cykl średni)

Emisja CO
2
 (cykl wysoki)

Zużycie paliwa (cykl wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl bardzo wysoki)

Zużycie paliwa (cykl bardzo wysoki)

Zgodność z normą

Dane odpowiadają testom przeprowadzonym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151 i są aktualne według stanu z lipca 2021 r. Sprawdź dostępność rocznika 2022 Maserati Connect w swoim kraju.

Emisja CO
2
 (cykl mieszany)

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów

WYMIARY I WAGI

Długość

Szerokość (z lusterkami bocznymi)

Szerokość (bez lusterek bocznych)

Wysokość (*)

Rozstaw osi

Pojemność zbiornika paliwa 80 l 80 l 80 l 80 l

Średnica zawracania 11800 mm 11800 mm 11800 mm 11800 mm

Masa według homologacji 1900 kg 1900 kg 1980 kg 2000 kg

Pojemność bagażnika 530 l 530 l 530 l 530 l

Masa średnia

SILNIK

Liczba i układ cylindrów

Objętość skokowa

Średnica wewnętrzna cylindra

Skok tłoka

Stopień sprężania

Maksymalna moc znamionowa

Obroty przy mocy maksymalnej

QUATTROPORTE GT QUATTROPORTE MODENA QUATTROPORTE MODENA Q4 QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm 5262 mm 5262 mm 5262 mm

2128 mm 2128 mm 2128 mm 2128 mm

1948 mm 1948 mm 1948 mm 1948 mm

1481 mm 1481 mm 1481 mm 1481 mm

3171 mm 3171 mm 3171 mm 3171 mm

2000 kg 2000 kg 2065 kg 2060 kg

V6 60° V6 60° V6 60° V8

2979 cc 2979 cc 2979 cc 3799 cc

86.5 mm 86.5 mm 86.5 mm 86.5 mm

84.5 mm 84.5 mm 84.5 mm 80.8 mm

9.7:1 9.7:1 9.7:1 9.44:1

257 kW (350 CV) 316 kW (430 CV) 316 kW (430 CV) 426 kW (580 CV)

5500 rpm 5750 rpm 5750 rpm 6750 rpm

500 Nm 580 Nm 580 Nm 730 Nm

1750 - 4500 rpm 2250 - 4000 rpm 2250 - 4000 rpm 2250 - 5250 rpm

270 km/h 288 km/h 288 km/h 326 km/h

5.5 s 5.0 s 4.8 s 4.5 s

35.5 m 35.5 m 35.5 m 34 m

Euro 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final

258 - 269 g/km 253 - 268 g/km 261 - 274 g/km 302 - 304 g/km

11.4 - 11.9 l/100 km 11.2 - 11.8 l/100 km 11.5 - 12.1 l/100 km 13.4 - 13.4 l/100 km

206 - 217 g/km 210 - 219 g/km 220 - 229 g/km 228 - 233 g/km

9.1 - 9.6l/100 km 9.3 - 9.7 l/100 km 9.7 - 10.1 l/100 km 10.1 - 10.3 l/100 km

410 - 416 g/km 405 - 413 g/km 412 - 419 g/km 455 - 465 g/km

18.1 - 18.3 l/100 km 17.9 - 18.2 l/100 km 18.2 - 18.5 l/100 km 20.1 - 20.5 l/100 km

205 - 215 g/km 209 - 216 g/km 217 - 227 g/km 238 - 243 g/km

9 - 9.5 l/100 km 9.2 - 9.6 l/100 km 9.6 - 10 l/100 km 10.6 - 10.8 l/100 km

243 - 254 g/km 244 - 254 g/km 253 - 263 g/km 276 - 282 g/km

11 - 12.1 l/100 km 10.8 - 11.2 l/100 km 11.2 - 11.6 l/100 km 12.2 - 12.5 l/100 km

Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa

*Wersja na rynek europejski



Quattroporte  GT



maserati.com/quattroporte

https://www.maserati.com/pl/pl/models/quattroporte

